
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/445 

z dnia 19 marca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 367/2014 ustanawiające saldo netto 
udostępnione na wydatki EFRG 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 
nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 367/2014 (2) ustanowiono saldo netto udostępnione na 
wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), jak również kwoty udostępnione na 
lata budżetowe 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) zgodnie z art. 10c ust. 2, art. 136, 136a i 136b rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (3) oraz art. 7 
ust. 2, art. 14 i art. 66 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (4). 

(2)  Zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 Litwa powiadomiła Komisję do dnia 1 sierpnia 
2018 r. o swojej decyzji dotyczącej zmniejszenia płatności bezpośrednich o kwotę 360 000 EUR oraz 
o wynikającej z tego zmniejszenia szacunkowej kwocie, która w roku kalendarzowym 2019 ma zostać 
udostępniona jako dodatkowe wsparcie na środki w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Odpowiednie pułapy 
krajowe dostosowano rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/71 (5). 

(3)  Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (6) podpułap dla wydatków 
związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wieloletnich ram finansowych określonych 
w załączniku I do tego rozporządzenia powinien zostać dostosowany w drodze dostosowania technicznego 
przewidzianego w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia po przesunięciach środków między EFRROW a płatnościami 
bezpośrednimi. 

(4)  Ze względu na te zmiany należy dostosować saldo netto udostępnione na wydatki w ramach EFRG, jak określono 
w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 367/2014. W celu zachowania jasności należy także opublikować 
kwoty, które mają być udostępnione na rzecz EFRROW. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 367/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 367/2014 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki 

EFRG (Dz.U. L 108 z 11.4.2014, s. 13). 
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego 

dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 
z 31.1.2009, s. 16). 

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące 
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608). 

(5) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/71 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
(Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 1). 

(6) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

20.3.2019 L 77/65 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

(mln EUR – ceny bieżące) 

Rok budże
towy 

Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Kwoty przekazane z EFRROW 

Saldo netto 
udostępnione na 

wydatki EFRG 
Art. 10b rozpo
rządzenia (WE) 

nr 73/2009 

Art. 136 rozpo
rządzenia (WE) 

nr 73/2009 

Art. 136b rozpo
rządzenia (WE) 

nr 73/2009 

Art. 66 rozporzą
dzenia (UE) 

nr 1307/2013 

Art. 136a ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009 i art. 
14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 

nr 1307/2013 

Art. 7 ust. 2 
rozporządzenia 

(UE) 
nr 1307/2013 

Art. 136a ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009 i art. 
14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1307/2013 

2014  296,300  51,600    4,000        43 778,100 

2015      51,600  4,000  621,999    499,384  44 189,785 

2016        4,000  1 138,146  108,659  573,047  43 950,242 

2017        4,000  1 174,732  111,026  572,440  44 145,682 

2018        4,000  1 184,257  110,213  571,820  44 162,350 

2019        4,000  1 491,459  111,358  571,158  43 880,341 

2020        4,000  1 507,843  112,401  570,356  43 887,112”    
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